
 

Príloha č. 1: Scenár štruktúrovaného emailového rozhovoru – Mgr. Ing. Martin 

Schmidt, Ph.D. 

• Zákon č. 273/1996 Sb., o pôsobnosti Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže 

označuje 3 hlavné funkcie úradu. Myslíte si, že sa úradu v praxi darí tento zákon 

naplňovať? 

• ÚOHS kontroluje procesno-právnu stránku verejného zadávania. Ekonomickú zase 

kontroluje Najvyšší kontrolný úrad. Komunikujú spolu tieto úrady, zdieľajú spolu 

informácie o jednotlivých zákazkách? 

• Mohli by ste mi, prosím, popísať, ako zhruba postupuje úrad pri kontrole/dohľade 

nad zadaním zákazky? 

• Kto všetko môže podnet na preskúmanie podať? Musí prísť podnet zo strany 

uchádzačov alebo môže úrad kontrolu iniciovať sám? 

• Máte, prosím, nejaké štatistické údaje k tomu, kto zväčša podáva podnet na kontrolu 

zadania? 

• Ako prebieha kontrola súťaže o verejnú zákazku? 

• Aký podiel zadaní/súťaží je kontrolovaný ÚOHS a koľko je ich skutočne chybných? 

• Akými nástrojmi môže ÚOHS hroziť zadávateľovi? Ako môže zadávateľa trestať? 

• Ako často sa úrad stretáva s vinami so strany uchádzačov? 

• Má ÚOHS nástroje na kontrolu uchádzačov a ich záujmov? 

• Čo sa dá robiť v prípade, ak sa odhalí podvod alebo prejaví úmyselná sabotáž 

zákazky zo strany nejakého uchádzača (príklad: najlacnejšiu ponuku vyhotoví 

nekompetentná firma, ktorá sabotuje priebeh zákazky konštantným predlžovaním 

súťaže otázkami na zadávateľa). Stretli ste sa počas svojej praxe s takýmto 

prípadom? 

• Máte, prosím, nejaké údaje o tom, aké sú najčastejšie chyby vo verejnom zadávaní? 

• Vedeli by ste zhodnotiť, aký majú vplyv tieto chyby na trvanie či celkovú úspešnosť 

zákazky? 

• Aký vidíte vy najväčší problém v systéme verejného obstarávania v Českej 

republike? 

• Máte nejaké nápady či odporúčania, ako systém zlepšiť? 

  



 

Príloha č. 2: Scenár štruktúrovaného emailového rozhovoru – Ing. Karel Něměček 

Pôsobnosť vo verejnom sektore 

• Ako často sa NaviData uchádza o verejné zákazky? 

• Aký je Váš názor na aktuálny stav systému verejného obstarávania v ČR? Aké vidíte, 

z pohľadu dodávateľa, plusy či mínusy? 

• V prípade informačných systémov ide väčšinou o veľké nadlimitné zákazky, máte 

skúsenosť aj s menšími zákazkami? Ak áno, s ktorými máte lepšiu skúsenosť? 

Prečo? 

• Stalo sa niekedy, že ste pri verejnej zákazke pre podozrenie na nekalé praktiky 

kontaktovali ÚOHS? 

• Aké náročné je podľa Vás zorientovať sa v požiadavkách zadávateľov VZ? Je to 

individuálna záležitosť alebo máte odpozorované nejaké opakujúce sa nedostatky 

v zadávaní? 

• Oblasť informačných technológií je často komplikovaná pre „obyčajných ľudí“, 

občasne vrátane zadávateľov. Vzniká teda informačná asymetria a s tou tzv. morálne 

riziko, keď existuje možnosť niektorej firmy (nemyslím tým vôbec Vašu firmu) 

využiť takúto prevahu (dokonca monopol na informácie) vo svoj prospech? Stretli 

ste sa s tým niekedy vo svojej brandži? Máte pocit, že firmy môžu neznalosť 

zadávateľa zneužiť inak (potenciálne znevýhodniť svojich súperov)? 

• Aký máte názor na hodnotenie ponúk podľa kritéria kvality? Lepšie/horšie ako 

klasické hodnotenie na základe ceny? 

VZ: „Dodávka a implementace Informačního sytému pro dohled nad hazardními hrami“ 

• Mohli by ste mi, prosím, stručne popísať proces, ktorým ste pri uchádzaní sa 

o spomínanú zákazku prechádzali? Bolo v zadaní/pri súťažení niečo, čo Vás 

prekvapilo (napr. zmena podmienok hodnotenia ponúk)? 

• Po rozhovore na MF ČR som sa dozvedela, že verejná zákazka bola už od začiatku 

problematická v niekoľkých bodoch (nedostatočná definícia požiadaviek, slabé 

vypracovanie zadania, opakované otázky,...). V čom ste videli vy, NaviData, ako 

uchádzač, najväčší problém/y? 

• Vedeli by ste mi, prosím, stručne vysvetliť, v čom vznikol spor s MF ČR, ktorý Vás 

dohnal riešiť situáciu žalobou? 

• Zapojili ste do sporu aj ÚOHS alebo Nejvyšší kontrolní úřad? 

• V akom štádiu je spor teraz? 

  



 

Príloha č. 3: Úryvok z „Návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu“ 

 


